2018. Február

Kunhegyesi Híradó

A Képviselőtestület 2018. január 16-án megtartott
nyilvános ülésén az alábbi főbb témákat tárgyalta meg:
A Képviselőtestület
 elfogadta a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2017.
IV. negyedéves tevékenységéről szóló tájékoztatót
 döntött a „Kunhegyes Városért” Közalapítvány 2018.évi
alapítói támogatásáról
 döntött a Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde
és Konyha, Bölcsődei intézményben a 2018. évben tervezett
szünetek időpontjainak jóváhagyásáról az alábbiak szerint:
Téli szünet:
2018.01.02.-2018.01.02.
Tavaszi szünet:
2018.03.29. - 2018.04.03.
Bölcsődék napja:
2018. 04. 21.
Nyári szünet:
2018.08.06. – 2018.08.17.
Őszi szünet:
2018.11.05. - 2018.11.06.
Téli szünet:
2018.12.20-21., 2018.12.27-28.
 döntött a Kunhegyes város általános iskolái felvételi
körzetének és a Pedagógiai szakszolgálat működési körzetének
véleményezéséről
 döntött a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról a KEHOP5.2.11-16 számú, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
központi költségvetési szervek részére című projekt megvalósításáról és fenntartásáról
 elfogadta a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény hangosítása Ünnepi Önkormányzati rendezvényeken tájékoztatóját és támogatta új keverőpult megvásárlását
erre a célra
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 döntött a TOP-3.2.1-15-JN-2016-00005 azonosító számú
„Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és
energia felhasználásának racionalizálása” című projekt tető
felújítási munkákhoz szükséges faanyagvédelmi szakértő
kiválasztásáról
 döntött a Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 55. szám alatti
ingatlan ideiglenes fekvő beteg ellátás feladatellátás céljára
történő ingyenes használatba adásáról
 döntött a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásról szóló
Hatósági szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról
 döntött a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásból a Borsod – Abaúj – Zemplén megyei települések
kiválásáról, a hulladékgazdálkodási közfeladattal összefüggő
feladat – és hatáskörök Társulásra történő átruházásról és az
ezekkel összefüggő Társulási megállapodás módosításokkal
egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról
 döntött az ÉAOP-4.1.1./2F-2f-2009-0049 számú „A
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új
tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása,
bővítése” című pályázat Támogatási Szerződés módosításáról
 döntött a TOP-3.2.1-15-JN-2016-00005 azonosító számú
„Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása és
energia felhasználásának racionalizálása” című projekt
rehabilitációs szakmérnök kiválasztásáról
Dr. Pénzes Tímea
jegyző

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatásról
Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz!
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy 2018. január elsejétől a
c sa ládi házban (egylakásos
i n ga t l a nb a n ) é l ő k a ne k i k
alkalmas időpontra kérhetik a
k éményseprést, illetv e az
ellenőrzési munkákat. A
szolgáltatás igénylése ezekben az
esetekben nem kötelező, de a
biztonság érdekében javasolt.
Figyelem!
Az ingyenes kéményseprőipari sormunka megrendelése
időpontfoglalással történik. Időpontfoglalásra interneten,
telefonon vagy személyesen van lehetőség.
Fontos tudnivalók:
A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes
felületen is lehet időpontot foglalni kéményseprésre.
Interneten:
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
linken.

E-mailben: levelét a
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: a 1818-as hívószám
tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es nyomógombot megnyomva.
Személyesen: ügyfélfogadási időben várja a Jász-NagykunSzolnok megyei ellátási csoport, Kunszentmártonban a Rákóczi
utca 19-es szám alatt.
Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel
családi házak) tulajdonosa egyeztethet időpontot az ingyenes
kéményseprői sormunka elvégzésére.
Ugyanitt van lehetőség a társasházban elmaradt sormunka
harmadik időpontjának egyeztetésére. Ennek a munkának az
elvégzése kiszállási díj ellenében történik meg.
A kéményseprőipari szolgáltatás igénylése a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a katasztrófavédelmi
kirendeltségen keresztül nem intézhető! Kérjük, megkereséseiket kizárólag a fenti elérhetőségeken tegyék meg!
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

